القطع التي اخترتها كانت تقوم على شيء واحد فقط :لهفة سرور…
أليس هذا النمط الوحيد لنعيش به حياتنا -أن نحيط أنفسنا بما يجلب
لنا البهجة والسرور؟
مايرا كاملان ،من كتاب ”أشيائي املفضلة“

لالستفسار عن املناسبات الخاصة  ،يرجى التواصل

events@thelighthouse.ae

الغذاء والعشاء

اإلفطار

الشطائر والساندويتشات

كرواسون عادي )غ/أ(
كرواسون باللوز )غ/أ(

برجر لحم البقر مع جواكامولي وهالبينو  ،يقدم مع البطاطس )أ/غ/م(

100

ساندويتش الستيك مع خبز الكامبايو )أ/غ(

60

سينامون رول )غ/أ(
بيبيتو )غ/أ(

شطيرة التونة الحارة مع خبز الشيباتا

56

وافل بالتوت و الكريمة )غ/أ(

سوفالكي الفالفل يقدم مع امللفوف وصلصة ڤييرج وزبادي التزازيكي بالخيار )أ/غ(

48

سوفالكي الدجاج املشوي يقدم مع الطماطم والبصل وزبادي التزازيكي بالخيار )أ/غ(

52

الحساء

32

بانو شوكوال )غ/أ(

سلطة الفواكه بالزبادي اليوناني )أ(
جرانوال تقدم مع زبادي يوناني أو حليب الصويا
مع املكسرات والعسل )أ(
زبادي يوناني يقدم مع املكسرات والعسل )أ/م(
الخبز الفرنسي املحمص )فرينش توست( )غ/أ(
اختيارات من الخبز الطازج مع الزبدة ومربى التوت

شوربة العدس املتبلة بالفلفل الحار تقدم مع قطع الخبز املحمص )أ/غ(

14
15
15
42
38
44
48
56
26

إفطار موالح
فطيرة جنب املاعز املخبوزة )أ/غ/م(

السلطات

12
15

46

مع االوريغانو والعسل والسماق
55

سلطة الخرشوف والحنطة مع اللفت والطماطم املجففة والفيتا واللوز )أ/غ/م(

ِ
والشبت
خبز البايغل مع السلمون املدخن وجبنة الكريمة وبذور ال َكبَر

سلطة العدس مع الخضراوات املخللة )م(
42
شمندر مشوي يقدم مع جبنة املاعز املغطاة بالفستق
)أ/م(

42

جبنة املاعز مع الطماطم و البندق املحمص )أ/غ/م(

54

سلطة يونانية مع الطماطم وجبنة الفيتا وزيتون الكاالماتا والخبز املحمص )أ/م(
سلطة اللفت األخضر مع الفطر واللوز املحمص و جبنة البارميزان ولحم البقر املجفف
)أ/م(
سلطة تونة ”نيسواز“ مع البيض والفاصوليا وسمك األنشوفة

افوكادو مهروس على خبز الكامبايو
البري واللبنة )أ/غ(
مع التوت ّ

55

إضافة
بيضة مسلوقة أو مقلية

10

54
54

أطباق بالبيض

70

شكشوكة حارة بالطماطم و لحم العجل و األعشاب
والصنوبر )م/غ/أ(

بيتزا
بيتزا البحر املتوسط ،موتزاريال بالخضراوات املشوية ،األنشوفة والزيتون والفطر

80

بيتزا البيبروني باملوتزاريال مع سالمي وبيبروني لحم البقر

80

بيتزا الكمأ والفطريات

100

62

64

بيض مخفوق مع الكمأ يقدم مع خبز الكامبايو )غ/أ(

96

بيض بينيديكت مع لحم العجل )غ/أ(

66

بيض فلورانتني مع السبانخ الطازج )غ/أ(

60

بيض رويال مع الساملون املدخن )غ/أ(

66

بيض مخفوق مع الساملون املدخن يقدم مع خبز الكامبايو

62

بيض مخفوق مع الكرواسان واألفوكادو واللحم املقدد

61

)غ/أ(
)غ/أ(
بيض مسلوق يقدم مع خبز الكامبايو املحمص )غ/أ(
بيض مقلي يقدم مع خبز الكامبايو املحمص )غ/أ(

اومليت بطريقتك الخاصة )أ(

38
38

46

إضافات:
الفطر  /السبانخ  /الطماطم  /البصل
الساملون املدخن  /لحم العجل  /أفوكادو

*طبق خاص بفرعنا في مول اإلمارات
أطباق تحتوي على :مأكوالت بحرية )س( \ مكسرات )م( \ غلوتني )غ( \ ألبان )أ(
تشمل جميع األسعار القيمة املضافة %٥

6
14

تشكيلة من املازات

األطباق الرئيسية

75

ريزوتو القرنبيط املحمص )أ(

80

حبار مشوي مع حمص و بابريكا حار

ستيك لحم البقر مع ريزوتو جبنة البارمزان )أ(

165

جبنة الفيتا املشوية مع االوريغانو والبابريكا والعسل والفلفل التركي تقدم مع خبز
البيتا )أ/م/غ(

50

لحم الخروف مع الكسكس )م(

155

جبنة البوراتا تقدم مع الرمان والعنب والطماطم )أ/غ(

90

معكرونة بينيه مع صلصة أرابياتا حارة )أ/غ(

82

َك َلماري مقلي يقدم مع الفلفل والبابريكا واللومي )س/غ(

50

معكرونة ريغاتوني مع الكمأ وصلصة كريم الفطر )أ/غ(

172

نوكي مع جبنة البوراتا )أ/غ(

95

الروبيان املشوي مع الثوم وإكليل الجبل والفلفل األخضر،
يقدم مع خبز الكامبايو )س/غ(

100

ريزوتو املأكوالت البحرية مع الطماطم والريحان والفستق
)م/س/أ(

133

معكرونة تاغلياتيلي خاصة بذااليتهاوس مع اللوبستر والطماطم الصغير )أ/غ/س( 230

تارتار الطونة مع املشمش املجفف يقدم مع االفوكادو وخبز الكامبايو )م/غ/أ(

68

سيفيتشه سمك الدنيس مع فلفل األماريلو والطماطم
والكزبرة

60

سمك القاروص املشوي مع الخرشوف على طريقة بوليتا

132

باذنجان مع لحم الغنم املفروم والطماطم والصنوبر )م(

60

سمك القاروص )كامل( ملفوف في ورق العنب ومشوي مع رأس الحنوت وصلصة
الهريسة )للمشاركة(

264

تارتار لحم البقر مع جبنة الكريمة يقدم مع خبز الكامبايو )م/غ/أ(

80

115

حبَّار على طريقة بروفنسال مع صلصة الطماطم املدخنة

68

دجاج صغير مشوي يقدم مع التوت واملشمش املجفف )م(

130

كفتة اللحم مع صلصة الطماطم )أ/م(

100

اسكالوب ميالنيز بلحم العجل مع سلطة الروكا وصلصة التارتار

168

شرائح لحم البقر تقدم مع الخضراوات وصلصة الخردل

260

سمك السلمون املشوي ُيقدم مع الباميا والفاصوليا

الحلوى

للمشاركة )أ(
ستيك “ريب آي” مشوي يقدم مع صلصة ال ُك ّراث والقبار )أ(

178

شرائح لحم الغنم تقدم مع زبادي التزازيكي بالخيار وخبز البيتا )أ(

164

كعكة تاتان مع الكمثرى تُقدم مع آيس كريم الشعير )غ/أ(
كعكة الكراميل مع الكاسترد وآيس كريم الفانيليا )غ/أ(

45

موس الشوكوالتة الدافئة مع اآليس كريم )غ/أ(

55

كعكة الحليب بالزعفران )غ/أ(

46

أم علي خاصة بذااليتهاوس تُقدم مع اآليس كريم )أ/غ/م(
أطباق جانبية
سلطة الطماطم مع جبنة الريكوتا املجففة

40

بطاطس مقلية مع االوريغانو

28

بروكولي مع صلصة الليمون والفلفل

28

سباجيتي بومودورو مع صلصة الطماطم والريحان

28

راتاتوي ذا اليتهاوس

28

أرز بسمتي مسلوق مع السماق

28

60

56

كعكة التمر والتوفي )أ/غ/م(

56

فرينش توست مع آيس كريم )غ/أ(

71

تشيزكيك الباشن فروت واليوزو )م/أ(

56

تيراميسو )غ/أ(

54

حلوى “البوبيليني” )ثالثة قطع( )م/غ/أ(

32

بلوندي )قطعة واحدة( )غ/أ(
آيس كريم ذا اليتهاوس )أ(

*طبق خاص بفرعنا في مول اإلمارات
أطباق تحتوي على :مأكوالت بحرية )س( \ مكسرات )م( \ غلوتني )غ( \ ألبان )أ(
تشمل جميع األسعار القيمة املضافة %٥

16
16

القهوة

سموذي

اسبريسو

15

اسبريسو دبل
ماكياتو

19
19

ماكياتو دبل
اميريكانو
كورتادو
بيكولو
التيه
كابوشينو
فالت وايت
افوجاتو مع آيسكريم الفانيليا ،الشوكوال ،الكراميل
والبسكويت
سبانيش التيه

21
19
19
19
21
21
21
21
38
25

القهوة املثلجة

34
ميري بيري
توت ،عنب بري ،ريحان ،عصير برتقال
بانانا تويست
موز ،كراميل مملح ،زبدة اللوز و حليب اللوز
غرين هلك
افوكادو ،خيار ،تفاح احمر ،كرفس ،عصير
برتفال
ويك اب كول
اسبريسو ،شوكوالته ) ٪٤١كاكاو( ،عسل،
حليب كامل الدسم
لو بروتني فيكس
زبادي يوناني ،فراولة ،موز

كابوشينو مثلج
التيه مثلج
موكا مثلج
فرنش بريس

21
21
32
30

إضافات :فانيليا ،كراميل ،شراب اللوز ،البندق

6

ميلك شيك
النكهات املتوفرة  :الشوكوالته او الفراولة او
الفانيليا

عصيرات طازجة
الشاي
جميع أصناف الشاي من ماركة >أفانتشا< تم انتقاؤها من أرقى
املزارع العاملية العضوية

34

28

اختيار من البرتقال ،التفاح ،البطيخ ،الجزر
21

موكتيل

الياسمني والياقوت األزرق :نكهة ياسمني رقيقة

موهيتو :نعناع طازج ،لومي

شاي لونغ جينغ :شاي أخضر مع نكهة الفواكه واملكسرات

نكهات أخرى متوفرة :باشن فروت ،فراولة،
توت ،أناناس

ياسمني فينيكس :شاى أخضر مع زهور الياسمني

موكتيل البرتقال مع باشن فروت

شاي البابونج :شاي استرخاء مع زهور البابونج الرقيقة

آي بوستر :زنجبيل مع عصير تفاح أخضر،
عصير جزر وبرتقال

راش آور بيري :مزيج من التوت البري

لو ديتوكس :خيار ،ليمون ،صودا ،هاالبينيو

رويبوس فانيال إيرل غراي :مزيج من بتالت الرويبوس والخزامى
والياسمني والفانيال

ذا جابانيز :عصير اليوزو مع التونيك

شاي الكركديه :شاي رقيق يحتوي على بتالت الكركديه

عصير بطيخ ”سبايسي“ بالجاالبينو واللومي

تي غوان ين أوولونغ :شاي رقيق مع نكهة زهور

31

31
28
28
31
31
31

فروت بانش :تفاح ،برتقال ،موز ،زنجبيل،
قرفة ،صودا

أسام بريكفاست :شاي أسود مع نكهة شعير
ماجيستيك إيرل أولونغ :مع نكهة زهور خفيفة

الليموناضات

ماتشا كاجوشيما ياباني راقي

ذا داتش :شراب اللوز مع الليمون والصودا

املياه واملشروبات الغازية

ذا بروفينشال :الفندر مع الليمون والصودا
ذا آلباين :زهرة الخمان مع الليمون والصودا
روزا ليموناضة :ورد مع الليمون والصودا

مون فيزو )مياه غازية أو معدنية( )حجم صغير(

17

مون فيزو )مياه غازية أو معدنية( )حجم كبير(

28

بيبسي ،بيبسي دايت ،سفن أب ،سفن أب دايت

17

ماء التونيك ،جعة الزنجبيل ،ماء الصودا
ريد بول ،ريد بول بدون سكر

28
33

28

آيس تي خاص بِنا
ليمون
خوخ
باشن فروت

28

